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ZASTUPITELSTVO MĚSTA
na svém 8. zasedání konaném 20. 9. 2011 mimo jiné:
schválilo vstup města do asociace „Národní síť Zdravých měst ČR“. Národní síť Zdravých měst ČR je asociací municipalit v ČR, která byla zaloţena v roce 1994
a v současné době zastřešuje 96 měst, obcí, mikroregionů a krajů. Členství města Dačice bylo navrţeno
zejména z důvodu potřeby posílit moţnosti města
při získávání externích finančních zdrojů. S těmito
zdroji souvisí další rozvíjení kvality veřejné správy
města v souladu s mezinárodními standardy EU a OSN
a téţ další zlepšování komunikace s veřejností.
schválilo vstup města Dačice do projektu DY-THA rail
předkládaného v rámci Operačního programu EÚS Rakousko - ČR 2007 - 2013 a dohodu o spolupráci mezi
Svazkem obcí Ţeleznice Kostelec - Slavonice a projektovými partnery v rámci projektu DY-THA rail
schválilo Program regenerace MPZ Dačice na období
2012 - 2015. Program regenerace MPZ Dačice je dlouhodobě základním nástrojem plánování obnovy kulturních památek a podkladem pro opakované čerpání
finančních prostředků ze státního rozpočtu.
schválilo uzavření smlouvy o podmínkách poskytnutí
dotace z Regionálního operačního programu NUTS II
Jihozápad na projekt „Rekonstrukce místních komunikací na sídlišti Červený vrch v Dačicích - III. etapa“
schválilo odkoupení kamenných kostek z vlastnictví
Jihočeského kraje - Správy a údrţby silnic Jihočeského
kraje v objemu 100 tun za cenu Kč 1.000,--/t bez DPH
schválilo zástupcem města v Nadačním fondu Nemocnice Dačice místostarostu Ing. Jana Bartoška

RADA MĚSTA
na své 20. schůzi konané 24. 8. 2011 mimo jiné:
schválila rozpočtové opatření č. 12/2011, které bylo
vyrovnané v příjmové i výdajové části ve výši 1.000,00
tis. Kč
schválila smlouvu o dílo s TELEPROG s. r. o., Nová
Říše na rozvod trubek HDPE mezi ZŠ a MěÚ pro metropolitní síť za nabídkovou cenu 1.723.846,80 Kč
včetně DPH
schválila uzavření smlouvy s GEMOS CZ, Čelákovice
na koupi ručního laserového měřiče rychlosti pro MP
za 357.800,-- včetně DPH
vzala na vědomí doplněnou dopravní studii řešení Palackého náměstí a schválila provedení varianty malé
okruţní křiţovatky s povrchem ze ţivice na průjezdu
Göthovy a Masarykovy ulice a i v prostoru křiţovatky,
a s povrchem z kostek na příjezdu od Krajířovy ulice
a ulice Antonínské
zmocnila starostu k jednání o omezení kamionové
dopravy na silnicích II. a III. třídy v regionu Dačicka
s tím, ţe bude investičně podpořena silnice Jihlava -

Zdarma do kaţdé rodiny
Září 2011
Slavonice tak, aby parametrově odpovídala potřebám
nákladní a kamionové dopravy a dále zmocnila starostu
ke spolupráci s JčK v otázce vybudování obchvatu Dačic
na své 21. schůzi konané 7. 9. 2011 mimo jiné:
schválila pouţít rozpočtový rámec pro rok 2012 jako
základní finanční rámec pro přípravu návrhu rozpočtu
na rok 2012
vzala na vědomí výsledky hospodaření kulturních
organizací města dosaţené k 30. 6. 2011
schválila konání komunikační a aktivační kampaně
k podpoře letních olympijských her 2012, kterou pořádá Český olympijský výbor v Dačicích dne 27. 9. 2011
pod názvem „Ţijeme Londýnem“
schválila uzavření smlouvy o dílo s Technickými sluţbami Dačice s. r. o. na zřízení samostatného vchodu
pro školní jídelnu v budově čp. 213/V v ul. B. Němcové za cenu 150.071,-- Kč včetně DPH
na své 22. schůzi konané 14. 9. 2011 mimo jiné:
schválila rozpočtové opatření č. 13/2011, které bylo
vyrovnané v příjmové i výdajové části ve výši 446,56
tis. Kč
schválila vyhlášení grantu na poskytování pečovatelské
sluţby v Dačicích v roce 2012
schválila přijetí daru od Okresního sdruţení ČSTV
v okrese Jindřichův Hradec, a to 2 ks fotbalových branek Junior v hodnotě 45.600,-- Kč
schválila uzavření smlouvy mezi Městem Dačice
a Správou a údrţbou silnic Jihočeského kraje o společném postupu na zadání projektové dokumentace
a realizace rekonstrukce komunikací procházejících
náměstím Palackého v Dačicích

Zdravotní péče v Dačicích
Váţení spoluobčané, čas neúprosně
běţí a máme zde další termín uzávěrky
našeho městského bulletinu. Tentokrát
Vám chci přiblíţit důleţité novinky,
které se týkají zdravotní péče v Dačicích.
V srpnovém vydání našeho časopisu
jsem Vás informoval o uzavření ambulance MUDr. Lubomíra Berky pro pacienty s cukrovkou. Zároveň jsem
slíbil, ţe Vás budu o dalším vývoji informovat. Dne sedmého září proběhlo jednání v prostorách dačické nemocnice za účasti představitelů jihočeského Krajského úřadu,
Všeobecné zdravotní pojišťovny, zástupců ordinace doktora Berky, praktických lékařů, ředitelky Nemocnice Dačice a laboratoře MeDiLa. Přizván jsem byl také já jako
starosta města. Cílem setkání bylo řešit dočasnou situaci
týkající se péče o pacienty, kteří trpí cukrovkou.
Na počátku je třeba říct, ţe nemocné cukrovkou rozdělujeme do dvou skupin. Na schůzce bylo dohodnuto,
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ţe pacienty s lehčím stupněm onemocnění budou léčit
praktičtí lékaři. Naopak ty s rozvinutým stupněm nemoci
pak ošetří lékaři v ordinaci doktora Berky v Jindřichově
Hradci. S tímto návrhem všechny zúčastněné strany souhlasily. Aby se návštěva u doktora Berky zkrátila na minuty, bylo navrhnuto, ţe pacienti mají moţnost pro odběr
krve vyuţít laboratoř MeDiLa v Dačicích. S výsledky
odběrů potom mohou vykonat návštěvu v Jindřichově
Hradci v objednaném termínu a čase. Toto jsou základní
informace ze zmíněného setkání.
Upozorňuji, ţe zástupci města Dačice jsou v kontaktu
se všemi zúčastněnými stranami jednání a hledají řešení
z této dočasné situace. Dle sdělení představitelů jihočeského Krajského úřadu jednají jeho zástupci s hejtmanem
kraje Vysočina Jiřím Běhounkem o pomoci v řešení nedostatku lékařů v našem městě. Dačická radnice společně
s místní nemocnicí oslovila formou inzerátu slovenské
lékaře. Pro zájemce máme připraveno bydlení, včetně
zabezpečení péče o rodinu (školku apod.).
Věřím a přeji si, abychom společnými silami všech,
kterým doopravdy záleţí na zdravotní péči v Dačicích,
tuto situaci zvládli a co nejdříve vyřešili.
Ing. Vlastimil Štěpán, starosta

V kostce...
Váţení spoluobčané, rok 2011 nám
jiţ vstoupil do své podzimní části.
V zemědělství probíhají práce na polích. Práce, které zakládají počin
na příští úrodu. Je v tom jistě hodně
energie a starostí k zajištění dobré úrody. Byť hospodáři neznají, jaká bude
zima, co přinese rok příští, a jak
se zúročí jejich současné úsilí, pracují tak, aby výsledek
práce byl co nejlepší. V mnohém vidím paralelu v krocích, které nyní konáme kolem Nadačního fondu Nemocnice Dačice (dále nadační fond). Na začátku roku vznikla
na jednání zastupitelstva iniciativa zastupitele Pavla
Antonů, která směřovala k podpoře zajištění zdravotní
péče v Dačicích a spádové oblasti. V průběhu schůzek
pracovní skupiny, která byla následně ustavena, byly
vydefinovány prioritní oblasti podpory. Z dalšího jednání
následně vyplynulo, ţe nejvhodnější řešení je pokusit
se aktivovat a znovu oţivit myšlenku nadačního fondu.
Zajištění zdravotní péče v Dačicích a ve spádové oblasti je jednou z klíčových otázek, které se při práci
v rámci koalice pravidelně věnujeme. Jsme si vědomi,
ţe tato oblast se nevyřeší gesty, či líbivými prohlášeními.
Pouze systematická práce a intenzivní komunikace
se všemi subjekty můţe tuto záleţitost posunout vpřed.
Některé věci můţeme ovlivnit přímo, v jiných jsme partnery v jednání. Ne slova, ale skutky budou rozhodující v
tomto „běhu na dlouhou trať“. A je to práce vpravdě sloţitá a náročná, lemovaná „stromořadím“ úspěchů i nezdarů.
Tam, kde můţeme pracovat s výsledkem hmatatelným,
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je právě nadační fond. Problematika zajištění základní
zdravotní péče se týká jak Dačic, tak okolních obcí.
Z toho důvodu je právě nadační fond nejvhodnější. Zastupuje zájmy poměrně velkého mnoţství občanů. Z pravidelných plateb obcí a měst, které jsou členy nadačního
fondu (nyní je jich 24), se můţe vytvořit podpůrný motivační program pro zajištění zdravotní péče. Je pravdou,
ţe rozhodující roli bude mít vţdy Jihočeský kraj, potaţmo
Nemocnice Dačice, a. s. a zdravotní pojišťovny. Neopomenutelným a mnohdy rozhodujícím faktorem je také
ochota lékařů jít do Dačic pracovat. Nadační fond je v roli
partnera, který bude podporovat a ze svých prostředků
motivovat nové lékaře a zajištění zdravotní péče této spádové oblasti.
Na zastupitelstvu dne 20. 9. 2011 jsem byl jmenován
jako zástupce města Dačic v nadačním fondu za město
Dačice. Čeká nás jistě mnoho práce. Kaţdopádně věřím,
ţe můţe přinést do budoucna pozitivní výsledky. V současné době probíhají práce na úpravách Statutu nadačního
fondu a jeho aktualizace. Tento dokument bychom rádi
předloţili na valné hromadě nadačního fondu ke schválení. Pokud se nám podaří realizovat náš záměr, věříme,
ţe to bude přínosem pro naše město i celé spádové území.
Doufejme, ţe nám tato setba přinese dobrou úrodu.
Ing. Jan Bartošek, místostarosta

Poděkování dačické radnici
Dne 29. 8. proběhlo veřejné projednání poslední etapy
rekonstrukce komunikací na Červeném vrchu. Rádi bychom touto cestou poděkovali panu starostovi a místostarostovi za vyhlášení zmíněné veřejné debaty, a to ještě
dříve, neţ se započalo se samotnou realizací stavby. Velice také děkujeme, ţe po místy vzrušené diskusi, došlo
k zohlednění připomínek veřejnosti a dotčených obyvatel
této městské části.
Je velice dobré, ţe obrubníky budou co nejniţší,
aby nevznikly tzv. hrby u vjezdů. Velká většina přítomných byla pro zachování obousměrného provozu, coţ bylo
také radnicí odsouhlaseno, a navíc s tím, ţe bude umoţněno parkování na zpevněných plochách v maximálním
rozsahu. Podstatná část diskuse byla vedena okolo dopravního značení, které bylo po bezproblémovém třicetiletém provozu změněno. Dle silně převaţujícího názoru
přítomných obyvatel bylo původní značení homogennější,
logičtější a tím i bezpečnější, takţe i zde došlo k dohodě
a bude obnoveno původní značení.
Určitě se najdou lidé, kteří nebudou se vším bez výhrad souhlasit, ale naprostá většina obyvatel je s popsanými úpravami velice spokojená.
Vedení města patří velké poděkování za vstřícný
a konstruktivní přístup. Je to velice dobrý příklad, jak
by bylo vhodné budoucí investice ve městě projednávat
s občany Dačic.
Věra Straková, Václav Ţitný a Jaroslav Pokorný

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 09/2011. Ročník šestnáctý. 12 čísel ročně. Zdarma. Náklad: 3000 výtisků. Předseda redakční rady:
Ing. Karel Macků, tajemník MěÚ. Vydává: Městský úřad Dačice, IČ 00246476, Krajířova 27, 380 13 Dačice I. Telefon:
384 401 211. Fax: 384 401 236. E-mail: redakce@dacice.cz.

 9/2011

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

strana 3

Vítání občánků

Nabídka krouţků DDM Dačice

Dne 17. 9. 2011 přivítal místostarosta Ing. Jan Bartošek společně s dětmi z MŠ Za Lávkami v obřadní síni
městského úřadu nové občánky města: Martinu Tříletou,
Vojtěcha Marka, Sabinu Svobodovou, Tobiáše Palase,
Tomáše Pecla, Michala Jaroše, Adama Musila a Michaelu
Novotnou.

Chcete zahnat nudu, něco nového se naučit a najít
si kamarády? Přijďte k nám do DDM na zahajovací
schůzky, které proběhnou v týdnu od 5. do 9. října. Pro
letošní rok máme připravenou zajímavou nabídku dvaceti
krouţků, ze kterých si zajisté vybere kaţdý z Vás!
Rodičům s malými dětmi nabízíme 2x týdně Baby
cluby, které se budou pravidelně scházet ve středu
a v pátek od 9:00 h v DDM. První
schůzka: v pátek 7. 10. v 9:00 h.
Přihlášky do krouţků si můţete vyzvedávat v kanceláři DDM. Případné
dotazy zodpovíme na telefonním čísle
384 422 453 nebo 773 039 996.
Ilona Novotná, DDM Dačice

Pozvánka na Den otevřených dveří
k 60. výročí otevření Nemocnice Dačice

Letní čas v letech 2012 aţ 2016
Evropská unie má jednotná pravidla pro stanovení letního času, která platí jiţ od roku 1981. Evropská komise
kaţdých pět let zveřejňuje časový plán s daty, ke kterým
bude období letního času začínat a končit. Příští období
zahrnuje roky 2012 aţ 2016 (viz tabulka).
Na letní čas se v ČR přechází kaţdý rok poslední neděli v březnu, kdy o druhé hodině středoevropského času
se ručičky hodinek posouvají na třetí hodinu, tedy o hodinu dopředu. Letní čas končí poslední neděli v říjnu, kdy
hodinky naopak posouváme o jednu hodinu nazpět
na zimní čas. Pro letošní rok připadá začátek zimního času
na neděli 30. října 2011.
Rok
2012
2013
2014
2015
2016

Letní čas začíná
25. března
31. března
30. března
29. března
27. března

Letní čas končí
28. října
27. října
26. října
25. října
30. října

Nemocnice Dačice, a. s. pořádá
dne 12. 10. 2011 od 13:00 do 15:00 h
Den otevřených dveří pro širokou
veřejnost. Prohlídky provozů a celého areálu budou komentované s průvodcem vţdy v celou hodinu, a to ve
13:00 h a ve 14:00 h, a vycházíme od ředitelství Nemocnice Dačice, a. s. Prohlídky budou organizovány tak, aby
nebyl narušen vnitřní provoz nemocnice, nebyli rušeni
pacienti, a přesto bylo umoţněno návštěvníkům nahlédnout i do prostor, které nejsou běţně přístupné.
V roce 2011 slaví nemocnice v Dačicích 60 let
od svého otevření, a proto jsme posunuli termín konání
Dne otevřených dveří z prosincového termínu jiţ na říjen,
který je měsícem uvedení zdravotnických provozů v nemocnici v Dačicích do ţivota. Od konce minulého roku
došlo v nemocnici k řadě změn, se kterými Vás chceme
seznámit.
Za Nemocnici Dačice, a. s. zve
MUDr. Miroslava Člupková, předseda představenstva

Nemocnice Dačice, a. s.

přijme lékaře/lékařku
v odbornosti interna, chirurgie, geriatrie, praktický lékař pro dospělé na oddělení LDN a diabetologa na ambulantní pracoviště.
Poţadujeme:
 specializovanou způsobilost
 bezúhonnost
 moţný i zkrácený úvazek
Sluţební byt k dispozici, platební podmínky dohodou,
nástup moţný ihned.
Kontakt:
tel.: 384 358 242/211 - MUDr. Miroslava Člupková
e-mail: info@nemdac.cz
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Mobilní svoz odpadů 15. října 2011
Firma .A.S.A. Dačice s. r. o. provede dne 15. října
2011 mobilní svoz nebezpečných odpadů, objemného
odpadu a bioodpadů. Sběrné vozy budou přistaveny
na místa obvyklá (zpravidla se jedná o bývalá stanoviště
velkoobjemových kontejnerů). Při předávání odpadů
se řiďte pokyny pracovníků svozové firmy. Děkujeme
všem občanům, kteří vyuţijí této moţnosti a předají
svůj odpad způsobem stanoveným naší obecně závaznou vyhláškou.
MÍSTO
Bílkov
Malý Pěčín
Velký Pěčín
Prostřední Vydří
Červený Vrch
Na Nivách
Touţín
Bratrská
Berky z Dubé
Vápovská
Borek

ČAS
08:00 - 08:40
08:45 - 09:00
09:05 - 09:30
10:10 - 10:40
11:10 - 11:40
11:45 - 12:00
12:05 - 12:20
12:25 - 12:45
12:50 - 13:20
13:25 - 14:00
14:05 - 14:25

MÍSTO
Dolní Němčice
Lipolec
Hostkovice
Havlíčkovo nám.
Dlouhá
Na Vyhlídce
Mládeţnická
Antonínská
Jemnická
Hradišťko
Chlumec

ČAS
08:00 - 09:00
09:10 - 09:40
09:50 - 10:10
10:20 - 10:50
10:55 - 11:20
11:25 - 11:40
11:45 - 12:10
12:15 - 12:35
12:40 - 13:10
13:20 - 13:50
14:00 - 14:30

RNDr. Jaroslav Horák, odbor ţivotního prostředí

Září v Dačicích a místních částech
 Rekonstrukce Kapetovy ulice: Je dokončen vodovod, vodovodní přípojky, kanalizace a přípojky kanalizace. Probíhají práce na konstrukčních vrstvách vozovky II. etapy.
 Rekonstrukce Strojírenské ulice: Na objektech města zatím nebyly zahájeny práce. Na objektu kraje
(most) probíhají práce na základech mostní konstrukce.
 V měsíci září byl dokončen vedlejší vstup pro školní
jídelnu na jiţní straně spojovacího krčku mezi gymnáziem a ZŠ. Akci zrealizovala společnost Technické
sluţby Dačice s. r. o. v nákladu 150.071 Kč vč. DPH.
Vedlejší vstup bude vyuţíván pro strávníky školní
jídelny z řad veřejnosti tak, aby byla plně vyuţita
kapacita školní jídelny.
 V druhé polovině měsíce září bylo vyhlášeno výběro-
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vé řízení na zhotovitele akce „Úprava přechodu
pro chodce na silnici II/151 v Dačicích“. Jedná se
o zřízení ochranného ostrůvku v silnici v Hradecké
ulici u rybníka Vraţda pro zajištění bezpečnosti chodců v místě dříve zrušeného přechodu. Ke dni uzávěrky
tohoto čísla nebyl znám vítěz veřejné zakázky.
Koncem měsíce srpna byl vybrán zhotovitel akce
„Dačice, rozvod trubek HDPE pro metropolitní síť propojení ZŠ a MěÚ“, kterým je firma TELEPROG
s. r. o., Nová Říše. Staveniště bylo zhotoviteli předáno
7. 9. 2011, realizace bude probíhat do 11. 11. 2011,
nákladem 1.723.846,80 Kč vč. DPH.
V měsíci září pokračovaly první větší opravy čistírny
odpadních vod v Touţíně, které zahrnovaly sanaci povrchu ţlabů vratného kalu, včetně opravy kolejiště,
a výměnu aeračních elementů. Opravy by měly být
dokončeny do poloviny října.
Průběţně byly v měsíci září opravovány uvolněné
poklopy splaškové kanalizace v komunikacích, ale také poruchy dešťových vpustí.
Dne 19. září 2011 se konalo veřejné projednání dopravního řešení Palackého náměstí.
V měsíci září byla zrealizována řada významnějších
změn dopravního značení jak v Dačicích, tak i v některých místních částech:
 Dačice, ulice B. Němcové: na parkovištích v ulici
B. Němcové, před cukrárnou a před nákupním centrem, bylo nově omezeno parkování v době od 7:00
do 17:00 h ve všední dny a v sobotu od 8:00 do
11:00 h na 1 hodinu.
 Dačice, ulice U Stadionu: nově byl v ul. U Stadionu
zřízen jednosměrný provoz. Touto úpravou vznikne
v této lokalitě řada míst, na kterých bude moţné
odstavit motorové vozidlo v souladu s platnými
normami. Vyhrazeno zde bylo stání pro invalidy.
 Hostkovice: na ţádost místních obyvatel byla upravena rychlost v MČ Hostkovice na 30 km/hod.
 Touţín: na cestě z Touţína k rybníku Touţínská
nádrţ byly osazeny pevné překáţky tak, aby se zamezilo poškozování účelové komunikace motorovými vozidly a cesta tak mohla slouţit jako vycházková a cykloturistická trasa.

 Na městských objektech byly odbornou firmou provedeny kontroly spalinových cest a v souladu s platnou
právní úpravou vypracovány zprávy.
 V průběhu měsíce probíhalo sečení zeleně v Dačicích
i místních částech a opravy a čištění komunikací.
Bc. Monika Nováková, vedoucí OSM

Grant na poskytování pečovatelské sluţby
Město Dačice vyhlásilo Grant na poskytování pečovatelské sluţby v roce 2012. Předmětem vyhlášení Grantu
na poskytování pečovatelské sluţby v roce 2012 je zajištění pečovatelské sluţby pro občany s trvalým pobytem
na území města Dačice, včetně místních částí.
Věra Janáková, vedoucí odboru sociálních věcí
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Zprávy ze senátu:
Naše obce, Česká pošta a obecní peníze
V polovině září se nám ve spolupráci s krajem Vysočina konečně
podařilo nalézt termín setkání asi
čtyřiceti starostek a starostů menších obcí mého senátního obvodu
a Vysočiny s manaţery České pošty
Rostislavem Horáčkem a Vladimírem Dvořákem.
Rostislav Horáček, dnes ředitel
regionu Východní Čechy a současně autor projektů „Výdejní místo“ a „Partner“, tyto projekty na setkání stručně
představil. Vladimír Dvořák, který je odpovědný za komunikaci s obcemi v regionu Jiţní Čechy (zařazen Jihočeský kraj a Vysočina), následně stručně popsal přístup
vedení České pošty k obcím v regionu Jiţní Čechy.
Po poměrně bouřlivé diskusi, ze které vyplynulo,
ţe Česká pošta se zejména díky neustálé změně svých
názorů a v minulosti nekoncepčnímu přístupu netěší
u shromáţděných starostek a starostů příliš velké důvěře,
se obě strany shodly, ţe je nutné udělat vše proto,
aby činnosti pošt nebyly na menších obcích omezovány.
Jsou to právě projekty „Výdejní místo“ a „Partner“,
které by měly umoţnit i od 1. 1. 2013, kdy dojde k úplné
liberalizaci „poštovního trhu“ (Česká pošta ztratí monopol
na své sluţby), zachovat na většině menších obcí sluţby
pošt v plném rozsahu. Součinnost obcí při těchto krocích
je ale naprosto nezbytná a Česká pošta je na ní dle vyjádření pánů Horáčka a Dvořáka připravena pozitivně reagovat.
Zbývá jen věřit, ţe Česká pošta jiţ nezmění zvolenou
strategii a bude skutečně ochotna a připravena se s dalšími
subjekty na zachování nebo v některých případech i zkvalitnění poštovních sluţeb na menších obcích podílet
a v případě domluvy je i odpovídajícím způsobem zajistit
a zaplatit. K samozřejmému doručování dopisů nebo jiné
zásilky by tak měly být v rámci projektů „Výdejní místo“
nebo „Partner“ zajištěny i v menších obcích moţnosti
vyzvednutí zásilky v případě nepřítomnosti adresáta při
doručování domů nebo například i moţnost zaplacení
sloţenky apod. U větších obcí a měst samozřejmě Česká
pošta se sníţením rozsahu sluţeb nepočítá.
Dalším problémem, o kterém se v poslední době hodně hovoří, je navýšení daňových příjmů obcí a menších
a středně velkých měst. Zároveň s tím někteří politici
deklarují, ţe čtyři největší města České republiky (Plzeň,
Ostrava, Brno a Praha) mají příjmy na obyvatele příliš
vysoké a ţe je jim třeba ubrat. Asi nemá cenu příliš diskutovat fakt, ţe dvojnásobné příjmy na jednoho obyvatele
Plzně, Brna nebo Ostravy oproti například Jihlavě, Polné,
Třešti, Dačicím, Slavonicím nebo třeba i Batelovu a Stonařovu velmi dráţdí a nám obyvatelům těchto menších
obcí a měst připadají nespravedlivé.
Na druhé straně otevřeně říkám, ţe jsem přesvědčen,
ţe k postupnému nalezení relativně spravedlivého poměru
příjmů na obyvatele u různě velkých obcí a měst můţe
reálně dojít pouze tím způsobem, ţe se příjmy na obyvatele u menších obcí a měst budou postupně zvyšovat
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a u čtyř největších měst zůstanou stejné nebo se sníţí
pouze nepatrně.
U obcí a měst je to totiţ podobné jako například
ve zdravotnictví, vţdy bude co zlepšovat, co stavět, co
opravovat apod. Nikdy nebude ve městě nebo obci dostatečně uklizeno, dostatek laviček, dostatek kontejnerů na
odpady, dětských hřišť nebo třeba peněz na opravu či
vybavení školy nebo školky.
Proto jsem přesvědčen, ţe je potřeba, aby si strany
vládní koalice přestaly před obcemi a menšími a středně
velkými městy tzv. „honit triko“ o to, kdo to myslí s městy a obcemi lépe a kdo chce více pomoci. Na místo toho je
třeba se co nejdříve domluvit na rozumném, pro naše města a obce tolik potřebném, kompromisu, který bude konečně znamenat navýšení jejich příjmů a bude třeba prvním krokem ke spravedlivějšímu daňovému přerozdělení.
RNDr. Miloš Vystrčil, senátor

Změny termínů při výměně dosavadních
řidičských průkazů
Na základě novelizace zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích k 1. 8. 2011 došlo
i ke změně termínu při výměně dosavadních řidičských
průkazů. Cílem změny je rozloţení výměny do dvou etap,
aby se zabránilo frontám před koncem zákonné lhůty pro
výměnu.
Řidičské průkazy vydané
 od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2002 jsou jejich drţitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2012
 od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2004 jsou jejich drţitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2013
Řidičské průkazy pozbývají platnosti uplynutím příslušné doby stanovené pro jejich výměnu. Platnost řidičského průkazu omezená podle předchozí věty se prodluţuje o lhůtu vydání řidičského průkazu - o 20 dnů, prokáţeli drţitel řidičského průkazu, ţe podal příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností ţádost o vydání
řidičského průkazu před uplynutím lhůty stanovené tímto
zákonem.
Po uplynutí této lhůty je ŘP neplatný a není moţné
se jím prokazovat při silničních kontrolách na pozemních
komunikacích. Jedná se o přestupek, který můţe být postihován PČR blokovou pokutou na místě aţ do výše
2.000 Kč, v případě předání přestupku správnímu úřadu
aţ do výše 30.000 Kč.
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2005 mají platnost 10 let. Datum ukončení platnosti je uvedeno na ŘP.
Pravidla pro výměnu jsou stejná jako u předešlých
etap. Ţadatel o výměnu si vyplní ţádost o vydání nového
ŘP a spolu s 1 fotografií standardního rozměru jako na OP
(35 x 45 mm), platným občanským průkazem a řidičským
průkazem se dostaví na pracoviště evidence řidičů v úřední dny PO a ST v době 8:00 - 17:00 h a v PÁ v době 8:00 14:00 h. Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle 384 401 259. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Ing. Zdislav Páral, vedoucí odboru dopravy
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Kulturní kalendář - kalendář akcí 2012
VÝZVA
Kulturní kalendáře patří k nejţádanějším informačním materiálům, které
slouţí k propagaci měst a obcí. Prostřednictvím veletrhů cestovního ruchu,
infocenter a turistických serverů se dostává do rukou tisíců lidí, kteří si na jeho
základě často vybírají cíle své dovolené
a výletů.
Odbor kultury a cestovního ruchu v současné době
zpracovává pro Dačice návrh kalendáře akcí na příští rok.
Obracíme se proto na všechny zájmové, sportovní
a společenské organizace se ţádostí o poskytnutí
informací, jaké významné akce a podniky se v rámci
jejich činnosti uskuteční v roce 2012.
Informace zasílejte na OKC, MěÚ Dačice, nebo na
kultura@dacice.cz, případně volejte na telefonní číslo
384 401 275. Pokud nelze v současné době stanovit přesné datum konání, stačí uvést termín orientačně (měsíc).
Tím, ţe upozorníte na Vámi pořádanou akci, přispějete jednak k propagaci akce samotné, a současně i ke zviditelnění a zatraktivnění města Dačice.
V Dačicích se konají v oblasti sportu, kultury a další
zájmové činnosti zajímavé, úspěšné a prestiţní akce, které
si zaslouţí pozornost veřejnosti. Kulturní kalendář je nástrojem, jak bezplatně přispět k jejich propagaci.
Informace, prosím, zasílejte na uvedené kontakty
nejpozději do 31. října 2011. Upozorňujeme organizace podporované městem na jejich povinnost informovat město o svých akcích.
Mgr. Naděţda Mastná, vedoucí OKC

Závěry z veřejného projednání
V pondělí 19. 9. 2011
proběhlo za účasti cca 20
občanů veřejné projednání dopravního řešení
Palackého náměstí. Na
začátku jednání seznámili
představitelé města, dopravní komise a projektant přítomné se všemi deseti variantami, ze kterých se
vycházelo při návrhu řešení dopravy na Palackého náměstí. Podrobněji byly vysvětleny tři varianty, které projektant dále rozpracoval. Jednalo se o průjezdnou křiţovatku
se semafory, mini kruhovou křiţovatku a mikro kruhovou
křiţovatku. Pokud jde o povrch vozovky, vyslovili účastníci názor, ţe by minimálně „náměšťák“, tedy směr Jemnice - Jindřichův Hradec, měl být v ţivičném povrchu
(asfaltu). V následné diskuzi zazněly názory, ţe je dobře,
ţe tento dlouhodobý problém s dopravou na Palackého
náměstí směřuje k vyřešení. Názory na řešení této dopravní situace byly různé. Na konci jednání se však většina
přítomných přiklonila k navrhovanému řešení mini kruhovou křiţovatkou a povrchu komunikace v ţivici.
Ing. Karel Macků, tajemník
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Poděkování starosty města
Město Dačice děkuje panu Davidu Mihalovi z Chlumce a slečně Jitce Chvátalové za uhašení poţáru na půdě
v městském bytovém domě 303/I v ul. Bratrská v Dačicích.
Ing. Vlastimil Štěpán, starosta

Díla vzešlá z Dačické řeţby 2011
jsou postupně instalována
Dvě díla, která autoři vytvořili během týdne Dačické řeţby, jiţ
mají svá stálá místa. V úterý 6.
září instalovali pracovníci Technických sluţeb Dačice a umělecký kovář pan Josef Doleţal kovový kříţ před budovu obřadní síně
na novém hřbitově. Dřevěná socha od Jozefa Gabaje, která představuje vynálezce výroby kostkového cukru J. K. Rada, byla dne
12. září umístěna do malé expozice o historii tohoto vynálezu, která je k vidění ve spojovací chodbě mezi budovami radnice a katastrálního úřadu.
Také pro další sochy uţ byla vytipována stanoviště
a pracovníci technických sluţeb by měli instalaci provést
v následujících dnech. Kyvadlo Rudolfa Procházky bude
umístěno na prostranství před zemědělskou školu na náměstí Republiky, Období Lenky Votavové se stane součástí plochy při vstupu do ZŠ v ul. B. Němcové, Pán svého času Michala Kelblera našel vhodné místo pro své
sluneční hodiny, které jsou jeho součástí, u vstupu na
koupaliště. Socha Pavla Novotného bude instalována vedle schodiště ke kostelu sv. Vavřince, dílo Jiřího Schlossera
doplní Havlíčkovo nám. a Metr na lidi od Jany Kulhánkové se stane v podobě lavičky součástí Palackého náměstí.
Mgr. Naděţda Mastná, vedoucí OKC

Co Dačicko získalo převodem nemocnice
na Jihočeský kraj?
Po éře pronájmu soukromé firmě PP Hospitals stála
nemocnice na konci prvního desetiletí 21. století fakticky
před úplným zánikem a mikroregion Dačicko před kolapsem zdravotní péče. Proto ji v roce 2009 po vzájemné
dohodě s městem Dačice převzal, jako osmou krajskou
nemocnici, Jihočeský kraj. Toto rozhodnutí podpořily
všechny politické strany v Dačicích. Zhodnoťme, jak se
daří naplnit dané sliby uvedené ve volebních programech.
ČSSD: Podpora rozvoje zdravotní péče - snaha o zajištění 24 hodinové interní a chirurgické péče v Nemocnici Dačice (jednání s Jihočeským krajem). Podpora personální politiky Nemocnice Dačice a. s. (byty pro lékaře).
Změna pro Dačice: Rozvoj snadno dostupné a kvalitní zdravotní péče pro občany obou pohlaví a všech věkových kategorií v regionu, jak v ambulantní, tak lůţkové
podobě. Zajištění zdravotní a sociální péče o nemocné,
handicapované spoluobčany a seniory. Iniciujeme závazná
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jednání s Jihočeským krajem a VZP, která povedou
k rozvoji lékařské péče v Nemocnici a. s., která schválila
rada a zastupitelstvo města Dačice v březnu 2008. Budeme podporovat úsilí Jihočeského kraje, které povede
k rozvoji zdravotní i sociální péče v potřebné struktuře
a potřebném rozsahu.
SNK-ED: Vypracovat koncepci zdravotní péče
pro občany regionu a její nedílnou součástí bude i program reagující na důvody vzniku současného stavu.
V prvotní fázi pomoc při naplňování veřejného slibu.
Zajištění chodu takovým způsobem, aby zde byla důstojná
sluţba pro dačické občany, zejména důchodového věku
a další sluţby s tím spojené.
Moravané: Budeme pozorně sledovat a kontrolovat,
jak Jihočeský kraj plní smlouvy, kterými se zavázal
k obnově chirurgického a interního oddělení v dačické
nemocnici.
KDU-ČSL: Budeme vyvíjet tlak na Jihočeský kraj,
aby dostál svým slibům v dačické nemocnici. Budeme
poţadovat, aby v Dačicích stabilně fungovaly všechny
potřebné ambulance. Budeme poţadovat, aby v Dačicích
fungovala 24 hodinová chirurgická ambulance a lékařská
pohotovost jak pro dospělé, tak pro děti.
ODS: Budeme úzce spolupracovat s Jihočeským krajem, vlastníkem Nemocnice Dačice a. s., na vytváření
podmínek pro zdravotní péči v rámci kompetencí města.
KSČM: Usilovat společně se všemi politickými stranami o naplnění uzavřené smlouvy o převodu zdravotních
a sociálních sluţeb na Jihočeský kraj, zejména zabezpečení tolik potřebné pro tento kout chirurgické a interní části
nemocnice. Maximálně vyuţít všechny objekty nemocnice k zabezpečení zdravotnických sluţeb Dačicka. Nepřipustit porušení uzavřených dohod a pravidelné hodnocení
stavu v 8. krajské nemocnici projednávat na veřejných
zasedáních zastupitelstva.
Z jednotlivých volebních programů je dobře patrno,
ţe všechna politická uskupení zdravotní péči hodlají věnovat náleţitou pozornost. Bohuţel k dnešnímu dni, mimo
KSČM, ţádná z nich pro obhajobu a naplnění vzájemných
dohod kraje a města neudělala nic nebo téměř nic.
Za velmi důleţité povaţujeme zřízení dobrovolné komise
pro Nadační fond Nemocnice Dačice a budoucích lékařů,
která je sloţená ze zástupců politických stran v dačickém
zastupitelstvu. Tato komise byla zřízena na ţádost dačického zastupitele p. Pavla Antonů.
Klademe si tedy otázku: Hodlá kraj skutečně splnit
vzájemnou dohodu, tedy vytvoření plnohodnotné
8. krajské nemocnice? Nebo to jsou jen volební sliby
k získání hlasů občanů Dačicka?
Místní organizace KSČM Dačice se plněním volebního programu zabývá pravidelně a plně vyuţívá k prosazování svých cílů svých zastupitelů ve městě, kraji i ústředí.
Poţádali jsme poslance parlamentu ČR JUDr. Vojtěcha
Filipa o pomoc v obhajobě Nemocnice Dačice a. s., spolupracujeme s poslancem PČR a zastupitelem Jihočeského
kraje RSDr. Petrem Branným a plně vyuţíváme postavení
krajské zastupitelky a členky Dozorčí rady Nemocnice
Dačice a. s. Mgr. Aleny Nohavové a člena Dozorčí rady

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

strana 7

Nemocnice Dačice a. s. pana Bohumila Tomšů.
Krajská zastupitelka za KSČM Alena Nohavová vystoupila dne 19. 4. 2011 na jednání zastupitelstva kraje
a vznesla dotaz týkající se činnosti Dačické nemocnice,
konkrétně naplňování prohlášení Jihočeského kraje a města Dačice o společném postupu při zajišťování zdravotní
péče v regionu Dačicko. Uvedla, ţe ke dni jednání zastupitelstva funguje nemocnice jako poliklinika + LDN.
Pro úplné zpřesnění uvádíme doslovnou odpověď vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského
úřadu Jihočeského kraje Mgr. Petra Studenovského:
„Vážená paní zastupitelko, na jednání Zastupitelstva
Jihočeského kraje dne 19. 4. 2011 jste vznesla dotaz týkající se činnosti Dačické nemocnice a. s., konkrétně naplňování prohlášení Jihočeského kraje a Města Dačice
o společném postupu při zajišťování zdravotní péče
v regionu Dačicka. Uvedla jste, že ke dni jednání zastupitelstva funguje nemocnice jako poliklinika + LDN, lůžková oblast nefunguje a prosíte o písemnou odpověď.
Odpověď na Váš dotaz se bude skládat z přiloženého
vyjádření předsedkyně představenstva Nemocnice Dačice,
a. s. MUDr. Člupkové, vyjádření Ing. Bronislavy Hlachové, ředitelky krajské pobočky VZP ČR v této věci a zároveň přikládám i znění Vámi zmiňovaného memoranda.
Z vyjádření MUDr. Člupkové vyplývá, že dělá všechny
kroky k tomu, aby nemocnice mohla zajišťovat lůžkovou
péči v interním oboru. Vyjádření Ing. Hlachové konstatuje, že v současné době je v Jihočeském kraji nadbytek
akutních lůžek, jak v interním, tak chirurgickém oboru.
Vzhledem k této skutečnosti nebude VZP ČR rozšiřovat síť poskytovatelů ani navyšovat počty akutních lůžek
v Jihočeském kraji v těchto oborech. Snahou kraje, která
je podpořena i investičními prostředky, je zajištění rehabilitační péče v prostorách nemocnice a za podmínek, které
jsou pro tuto činnost nezbytné. V letošním roce jde o částku 12 milionů Kč na rekonstrukci pracoviště ambulantní
rehabilitace a nákup endoskopického přístroje. Jihočeský
kraj podporuje nemocnici i provozními prostředky, v letošním roce jde o částku 7 mil. Kč.
Domnívám se, že Jihočeský kraj postupuje v duchu
přijatého memoranda kroky, které kraj má v současné
době zajistit. S pozdravem Mgr. Petr Studenovský“
Co tedy zbývá v současné době? Čekat na úplnou
likvidaci anebo vyvinout maximální úsilí všech politických stran, hlavně rady a zastupitelstva města, za naplnění
uzavřených dohod. Kdyţ je dostatek akutních lůţek
v rámci kraje, proč nemá dačický region ani jedno? Kdo
tedy jiný, neţ Jihočeský kraj, musí rozhodnout o přesunu?
Váţení spoluobčané, přijměte tuto informaci jako náš
pohled na současný stav zdravotnictví v Dačicích. Přes
sloţitou situaci ve zdravotnictví (reformy, atd.) jsme přesvědčeni, ţe region Dačicko nemůţe zůstat bez zajištění
kvalitní a dostupné zdravotní péče. Nelze souhlasit s tím,
abychom pacienty vozili do Jindřichova Hradce, Jihlavy,
Třebíče, Znojma, Pelhřimova, apod., včetně překládání
pacientů neţ ho někde přijmou.
Zastupitelé za KSČM Dačice
Jaroslav Coufal, Josef Marek a Vlastislav Švec
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Koupaliště Dačice
Statistiky za roky 2007 - 2011
Počet návštěvníků
Měsíc
2007
Květen
4 391
Červen
Červenec 12 068
10 158
Srpen
Září
26 617
Celkem

2008
275
3 516
7 360
7 201
288
18 640

2009

2010
2011
462 2 752 1 483
11 686 13 253 5 564
12 042 4 332 9 362
173
607
24 363 20 337 17 106

2007
399
603
484
512

2008
275
219
409
343
48
301

2009
116
487
482
58
435

2010
305
530
270
407

2011
124
514
425
152
349

2007
11
20
21
52

2008
1
16
18
21
6
62

2009
4
24
25
3
56

2010
9
25
16
50

2011
12
11
22
4
49

Otevřeno dnů
Měsíc
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Celkem







Průměrný počet návštěvníků na den
Měsíc
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Celkem














Vyúčtování sezóny 2011 nebylo ke dni uzávěrky
k dispozici, bude zveřejněno v příštím čísle bulletinu.
Mojmír Holec, jednatel TS Dačice


Městská policie informuje



Přinášíme údaje z ukazatele rychlosti v ulici Hradecká
za období 11. 8. - 10. 9. 2011.
Celkový počet
vozidel
Ve
127046
směru
V proti132163
směru
V obou
259209
směrech
Podíl (%) 100,00

Překročení rychlosti
< 50 < 60 < 70 < 80 < 90 < 100
21505 1157

81

6

1

0

44543 3037 488 252 140

52

66048 4194 569 258 141

52

25,50 1,60 0,22 0,10 0,05 0,02

Průjezdnost vozidel v tomto úseku se zvýšila úměrně
s letní sezónou, počet vozidel překračujících rychlost
70 km/h se mírně sníţil.
***

Co řešila městská policie v srpnu 2011


106x řešen přestupek
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4x podezření na trestný čin - předáno PČR
22x doručení písemností do vlastních rukou na ţádost
MěÚ
1x stání vozidla na travnaté ploše
1x odvoz podnapilého muţe na záchytnou stanici
do Jihlavy
1x vylepena výzva k odstranění vraku z pozemní
komunikace
2x oznámení zjištěných závad na dopravním značení
2x řešen neoprávněný výlep plakátů po stromech
a odpadkových koších
1x zjištěné popelnice v řece Dyji - ve spolupráci s TS
vyloveny a vráceny majitelům
1x řešena stíţnost na volně pobíhajícího psa v Bílkově
7x odchycen pes
 2x na ţádost odboru ŢP (odvoz Polná)
 2x vrácen majiteli
 3x kotec sluţebna
1x řízení dopravy před kinem při přívalovém dešti
3x nález
 1x kocour - vrácen majitelce
 1x karta VZP - poslána na pojišťovnu
 1x prstýnek - předáno na MěÚ
2x měření rychlosti
6x spolupráce s PČR
 1x řízení dopravy při tragické dopravní nehodě
u V. Pěčína
 1x přítomnost jednoho policisty při odvozu muţe
na záchytku
 4x oznámeno podezření na trestný čin
2x spolupráce s RZS
 1x přivolána k muţi s rozbitou hlavou na Palackého náměstí
 1x přivolána na sluţebnu MP k vyšetření muţe
před převozem na záchytku
Zabezpečování veřejného pořádku při konání akce
Dačická řeţba
14x kontrola místních částí
***

Jak je to s tím čertem?
Jelikoţ pan Vejvoda - vydavatel Ozvěn Jihozápadní
Moravy - odmítl vytisknout reakci na jeho článek
s názvem „Raději s čertem neţ se ţenskou“, jsme nuceni
tuto reakci vytisknout zde.
Raději s čertem než s vydavatelem…
Dočkali jsme se! Opět po dlouhé době někdo veřejně
pochválil naši práci. Možná to nebylo jeho cílem, ale je
to tak. Pan šéfredaktor Ozvěn Jihozápadní Moravy se
svěřil čtenářům, že se dopustil dopravního přestupku
a zaplatil! Samozřejmě v článku semlel všechno dohromady. Nesmyslnou značku, vydřidušský vztah radnice, nechápavou sousedku i směšný důvod, proč tolik spěchal.
K porodu to nebylo. Dovolujeme si několik poznámek.
Nebýt dohledu městské policie, tak tuto zkratku používají vozidla, která jsou schopna ji zdevastovat ve velmi
krátké době. Stěžovat si na poplatky zákonně inkasované
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městem Dačice je vhodné na veřejných zasedáních a ne
ve vztahu k městské policii. Teorie - jsme sousedé - děláme si co chceme, snad vychází z filozofie „všichni lidé
jsou si bratři“. V zákonech toto ale neplatí. Výmluva
na jednání na MěÚ je úsměvná. Mimochodem, vzdálenost
na MěÚ okolo rybníků je jen o něco málo delší a je zadarmo. Takže pane šéfredaktor, je nám líto, že jste utrpěl
finanční újmu. Mohla být i 4x vyšší. Vy jste měl tu „sousedskou“! Ubezpečujeme Vás, že nadále budeme vykonávat svoji práci tak, jak je nám uloženo zákonem. Vážíme si
přiznání, že naše kolegyně je půvabná a její jednání bylo
příjemné. Domníváte se, že odpovídáte stejnou mincí?
Stanislav Zelenka, vrchní stráţník MP Dačice
***

Prevence pro řidiče
Městská policie Dačice chystá „preventivní bezplatnou“ dopravní akci, na které si budou moci řidiči zkontrolovat tachometr ve svém vozidle. Ke kontrole bude pouţit
radar, se kterým provádí stráţníci měření rychlosti. Akce
se uskuteční dne 15. 10. 2011 od 14:00 do 16:00 h na
silnici mezi Dačicemi a Bílkovem. Informační stanoviště
bude na odstavné ploše u vjezdu do firmy Agropodnik.
Více informací o činnosti na internetových stránkách
města v odkazu městská policie.
Stanislav Zelenka, vrchní stráţník MP Dačice
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v Čechách a na Moravě, a přesto neopomenul vylepšovat
svůj projekt na nemocnici v Dačicích. Vznikla hlavní
budova s napojením budovy kuchyně, samostatně stojící
kotelna na pevná paliva, budova ubytovny pro sestry
a administrativní budova se zastřešeným vjezdem a vrátnicí. Vše v jednotném duchu, v kombinaci podélných
fasádních obkladů, skleněných cihel a nosných sloupů.
Vnitřní prostory byly světlé, vzdušné a pro příchozího
přehledné. V tom je charakteristický přístup pana architekta, který navrhl takové nemocnice, jako jsou Brno Bohunice, Přerov, Kyjov, Brno - Černé pole a další. Stačí
navštívit internetové stránky nemocnic, zvláště na Moravě, a poznáte rukopis pana architekta. Lze jen vyslovit
obdiv k nadčasovosti jeho projektů a nad dobrým dílem
tehdejších stavebníků. Nemocnice tehdy stála na převáţně
zatravněném pozemku bez vzrostlé zeleně. Pro představu
přinášíme historickou fotografii.

Město Dačice

NABÍZÍ PRONÁJEM
VOLNÝCH NEBYTOVÝCH PROSTOR
kancelář č. 127 o ploše 16,19 m2 v 1. patře
v Obchodním centru v Antonínské ul.
čp. 15/II v Dačicích
Zájemci o pronájem uvedených nebytových prostor se mohou písemně přihlásit na MěÚ v Dačicích,
odbor správy budov, Krajířova 27/I, Dačice.
Informace podají pracovníci odboru správy budov
MěÚ v Dačicích, v kanceláři č. 108, nebo na telefonních číslech 384 401 234, 384 401 235.

Nemocnice v Dačicích letos slaví 60 let
od otevření
Váţení spoluobčané, ráda bych Vám sdělila, ţe pro
všechny zaměstnance současné i minulé nastává na sklonku letošního roku významné období, neboť před 60 lety,
přesně k 1. 10. 1951, byla otevřena v Dačicích nemocnice.
Nemocnice byla vybudována podle návrhu pana Ing. architekta Bedřicha Rozehnala ve stylu funkcionalismu.
Plány vznikaly několik let, první projekt byl datován
rokem 1937, pak následovaly roky pro Československo
a výstavbu nové nemocnice v Dačicích nepříznivé v podobě 2. světové války. V této sloţité době a ještě několik
let poté pracoval Ing. arch. B. Rozehnal na několika dalších projektech nemocnic a zdravotnických zařízení

Roky šly dál a následně v letech 1980 byly vystavěny
4 budovy poliklinik jiţ v moderním, neosobním stylu
tehdejšího náhledu na pojetí architektury a v kvalitě stavebních prací tehdejší doby. Potřebě nárůstu počtu ambulancí, vzniku lékárny budovy slouţily a slouţí dodnes. Jen
jejich údrţba jaksi pokulhávala, stejně tak i hlavní budovy. V současnosti dokončujeme výměny tzv. „stoupaček“
60 let starých, vyměňujeme zarostlé rozvody vody a snaţíme se rekonstruovat pro potřeby našich pacientů i personálu postupně vše, jak je potřeba. Kdo doma přestavuje
60 let starý dům, má jistě i představu jak nejednoduchá to
je práce a ţe investované prostředky vlastně nikde nejsou
vidět. Jen je vidět, ţe stěny a stropy chodeb, místností jiţ
nemají „mapy“ z prasklých trubek, odpadních rour apod.
Vylepšení koupelen nízkými sprchovacími vaničkami
a zvýšením WC na toaletách ocení jen ti, kteří přijdou
po operaci výměny kloubu kolen a kyčlí a jejich nahrazením totální endoprotézou. Byla vybudována nová koupelna pro část oddělení LDN - tzv. „sociální lůţka“ s dokončením rekonstrukce odpadního a vodovodních vedení,
opravena část rozvodů topení, vyměněny zárubně a koupeny nové dveře, aby bylo moţno zajet do pokojů
i s postelí a pacient nemusel být vysazen před transportem
z místnosti. Pokoje i chodby jsou nově vymalovány. Bylo
to spousta práce pro všechny zúčastněné, pro pacienty
doba rachotu a ne příliš velikého komfortu, ale byli k nám
shovívaví, neboť sami viděli postup prací a nyní je moţno
vidět konečné výsledky. Chci za vedení Nemocnice Dačice, a. s. mnohokrát poděkovat našim zaměstnancům za
jejich trpělivost, snahu pomoci při rekonstrukcích, ochotu
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podílet se na úklidových činnostech a zařizování pokojů
po rekonstrukci. Děkuji také pracovníkům kuchyně, kdy
díky nim byli spokojeni a nakrmeni všichni řemeslníci
pracující na rekonstrukcích v areálu, kteří se kolem kuchyně jen mihli.
Je radost pracovat s lidmi, kteří si uvědomují, ţe
ve zdravotnictví je důleţitá kaţdá práce, která je pro člověka - pacienta, přinese mu úlevu a moţnost návratu do
běţného ţivota.
Kaţdý z nás se můţe ocitnout v našem zdravotnickém
zařízení, na lůţkách rehabilitačních nebo dlouhodobě
nemocných, a proto je třeba si práce kvalitního personálu
váţit a poděkovat za ní.
Za Nemocnici Dačice, a. s.
MUDr. Miroslava Člupková, předseda představenstva

AKTUÁLNÍ INFORMACE
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Dačické barokní dny 2011
Dačice zaţily jiţ pojedenácté barokní festival, který
se stal během let tradiční součástí kulturního dění ve druhé polovině prázdnin. Letošní ročník přitom zaznamenal
jednu z nejvyšších návštěvností za poslední léta a vlastně
i celou historii festivalu.

Den otevřených dveří v DS Budíškovice
Domov seniorů Budíškovice pořádá dne 12. října
2011 od 13:00 do 17:00 h Den otevřených dveří v rámci
Týdne sociálních sluţeb ČR, který se koná 10. - 16. října
2011. V tomto týdnu jsme pro Vás připravili pestrý program. Tímto všechny návštěvníky, rodinné příslušníky
našich obyvatel, zájemce o sluţbu a informace i příznivce
sociálních sluţeb srdečně zveme na prohlídku našeho
domova.
Kolektiv zaměstnanců Domova seniorů Budíškovice

Vydařený výlet
Krásný den jsme zaţili v úterý 15. 9. na zájezdě
do rakouského Raabsu an der Thaya. Moc krásná vycházka po malebném městě zakončená na zřícenině hradu
Kollnitz. Pohádková krajina a slunečné počasí, výborná
parta lidí a informovaná průvodkyně. Odpolední koupání
v krytých bazénech s tobogánem a venkovním opalováním s moţností koupání v řece Thaya (Dyje). Na kafíčko bosou mokrou nohou přímo u bazénu. Štefl-tour děkujeme
a za měsíc si přejeme jet znovu ve stejném sloţení, se
stejným řidičem!
Účastníci zájezdu

Dramaturgie Richarda Šedy přivedla do Dačic komickou barokní operu, která se setkala s mimořádným úspěchem v prostorách dačického zámku. Správě zámku patří
velké poděkování za mimořádnou vstřícnost a zapojení se
do této akce. Do budoucna to slibuje ještě uţší propojení
se zámeckými prostory. Flétnový koncert druhého dne byl
v kostele sv. Vavřince skvělým hudebním záţitkem,
na který navázalo za velké účasti veřejnosti sobotní představení violoncella a cembala ve Sladovně firmy Pokorný.
Tomuto koncertu předcházela jediná letošní připomínka
barokního slova, text Bohuslava Balbína připravený sdruţením Krasohled. Nedělní zakončení festivalu v Kostelním Vydřím jen osvědčilo jedinečný charakter letošního
ročníku, a to jak kvalitou programu, tak zájmem veřejnosti. Jedenácté dačické baroko je minulostí. Je třeba poděkovat všem, kteří ho podpořili i tolik potřebnými financemi a především se těšit na ročník příští, jehoţ program
se začal připravovat jiţ během debat letošního baroka.
Navíc nás letošní ročník přesvědčil i o nutnosti širší
informovanosti o našich aktivitách a během podzimu by
tak měly vzniknout samostatné webové stránky této dačické přehlídky.
Michal Stehlík

SOLNÁ JESKYNĚ
SAL MARINA
Přijďte si zlepšit své zdraví a odpočinout...
Příznivě působí na onemocnění dýchacích cest, koţní
onemocnění, poruchy nervového systému, onemocnění srdce a oběhového systému, nedostatečnou činnost štítné ţlázy a vysoký krevní tlak.
Najdete nás na adrese B. Smetany 192/III, Dačice.
Objednávky přijímáme na telefonním čísle:
606 225 657.
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Zprávy ze ZŠ Boţeny Němcové
Nový školní rok začal! Vítejte ve škole, prvňáčci!
Čtvrtek 1. září 2011 byl pro 34 malých ţáčků významným dnem v jejich ţivotě. V doprovodu svých rodičů se totiţ poprvé v ţivotě vydali do školy.
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informačních a komunikačních technologií. Vše začalo
v roce 2006, kdy byly v té době průkopnicky pořízeny
první tři interaktivní tabule (později přibyla i čtvrtá).
Následoval postupný nákup školních pylonových tabulí,
které by v učebnách v budoucnu umoţňovaly ideální
umístění interaktivní tabule na střed třídy (klasickou tabuli
je moţné stáhnout před interaktivní), a bylo také nutné
rozvést internetové připojení do všech tříd. V současnosti
tedy pouţíváme interaktivní tabule v 10 učebnách, ve 2
dalších je nainstalován alespoň dataprojektor a věříme,
ţe brzy přibudou interaktivkám další sestřičky.

Turnaj Duhového hřiště

Starosta Dačic Ing. Vlastimil Štěpán, vedení naší školy a paní učitelky nejprve prvňáčky a jejich rodiče přivítali
v aule školy, kde všichni kluci a holky obdrţeli pamětní
medaile a zhlédli hudební vystoupení svých starších spoluţáků, které s nimi nacvičila paní učitelka Krátká. Poté si
je třídní učitelky Miloslava Němcová a Irena Hrbková
odvedly do tříd, kde se dozvěděli, co je v budoucnosti ve
škole čeká. Nejen jim, ale i ostatním ţákům naší školy
přejme, ať se jim u nás ve škole líbí a ať do nového školního roku vykročí pravou nohou.
Mgr. Bohumil Šuhaj

Fyzika a další prázdninové opravy
Ani letošní prázdniny nebyly výjimkou a škola se díky finančnímu zajištění ze strany našeho zřizovatele města
Dačice v jejich průběhu opět mohla změnit ve staveniště.
V obou pavilonech základní školy probíhalo malování, všechny dveře dostaly nový nátěr a také jejich zárubně
nyní září veselejšími barvami neţ dřív. V počítačové
učebně se podařilo instalovat klimatizaci a školní zvonění
nyní ovládají nové rádiem řízené hodiny.
Největší prázdninovou akcí však byla celková oprava
učebny fyziky v hodnotě 543.000 Kč, se kterou se z technologických důvodů začalo uţ 27. června, coţ určitě ocenili naši ţáci, kteří kvůli tomu dostali ředitelské volno.
V učebně byly nataţeny nové elektrické rozvody, poloţena podlaha a nainstalován i zbrusu nový nábytek.
A k tomu ještě na konci srpna přibyla nová interaktivní
tabule na pylonovém pojezdu, hrazená z projektu EU
peníze školám. Takţe 2. září mohli začít naši ţáci s hodinami fyziky v krásné, barevné a interaktivní učebně.

V novém školním roce mnohem více
interaktivity ve výuce
V průběhu srpna přibylo na naší škole 6 interaktivních
tabulí, které byly hrazeny z prostředků získaných v rámci
projektu EU peníze školám.
Tato akce zapadá do našeho dlouhodobého plánu, kdy
se jiţ několik let snaţíme modernizovat školu v oblasti

Letošní sedmý ročník tradičního Turnaje Duhového
hřiště, pořádaného mezi staršími ţáky naší základní školy
a niţšími ročníky gymnázia, který se konal ve středu
14. září, sice musel být kvůli dešti přerušen, přesto nám
udělaly svým vítězstvím v přehazované a volejbale velkou
radost ţákyně VII. B a VIII. B, na rozdíl od fotbalistů
hrály v tělocvičnách a déšť jim nevadil.
Mgr. Bohumil Havlík

Novinky ze ZŠ Neulingerova
Školní rok 2011/2012 byl zahájen na naší škole tradičně 1. 9. 2011 společně ve vestibulu školy. Ţáci byli
během krátkého projevu seznámeni s průběhem nadcházejícího školního roku, s umístěním tříd a jednotlivými vyučujícími. Školní rok zahájilo 71 ţáků z toho 40 v Dačicích
a 31 ve Slavonicích. Na škole pracuje v tomto školním
roce 12 učitelů z toho 10 se speciální pedagogikou,
5 asistentů pedagoga, 2 vychovatelky v druţině a 4 osobní
asistenti. Provoz školy zajišťují 4 provozní zaměstnanci.
Mgr. Martin Kotrba

KOUPÍM LES I S POZEMKEM
v okolí Dačic, Studené nebo Telče
Zaplatím v hotovosti před podpisem kupní smlouvy.
Veškeré papíry spojené s převodem zajistím.

Tel.: 384 392 389, 777 314 111
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Co je nového na ZŠ Komenského
Prázdniny jsou za námi a před námi nový školní rok
2011/12. V letošním školním roce vyučujeme 466 ţákyň a ţáků ve 21 třídách (13 tříd prvního a 8 tříd druhého stupně). Společně s panem starostou Ing. Vlastimilem Štěpánem jsme uvítali 48 prvňáčků, kteří
se vzdělávají ve dvou prvních třídách našeho odloučeného pracoviště v ul. Bratrská.
Provoz školy zabezpečuje pod vedením ředitelky
Ing. Evy Macků a její zástupkyně Mgr. Sylvie Ferdanové 28 pedagogů, 4 vychovatelky, 7 provozních zaměstnanců.
Z hlediska vzdělávání v tomto školním roce pracují jiţ
všichni naši ţáci a vyučující podle našeho ŠVP NAŠE ŠKOLA PRO NAŠE DĚTI.
Prázdniny jsou pro nás tradičně obdobím intenzivní
práce. Nepřehlédnutelnou změnou je dokončená fasáda „staré“ budovy školy - částí k pizzerii, za tuto
investici našeho zřizovatele města Dačice jsme velmi
rádi, přišla opravdu v ten pravý čas. Děkujeme.
Další změny proběhly také uvnitř budov školy v Bratrské, kde vyučujeme prvňáčky a druháčky, jsme
malovali, obměnili nábytek, rekonstruovali šatnu,
instalovali interaktivní tabule a dataprojektory.
V budově v Komenského ulici jsme vyměnili radiátory, únikové dveře, vybudovali sociální zařízení, zrekonstruovali nářaďovnu za tělocvičnou. Malovali
jsme, některé učebny mají nové podlahové krytiny,
nové tabule.
Další změny proběhly díky zapojení školy do projektu
EU peníze do škol. V první fázi jsme zakoupili techniku pro interaktivní výuku, pokud budeme počítat,
v červnu jsme měli dvě int. tabule - nyní jich máme
osm, ve škole bylo šest dataprojektorů - máme jich
dvacet - téměř ve všech třídách máme moţnost vyučovat pomocí nové moderní techniky, všechny třídy
jsou připojeny do školní sítě a k internetu, máme nový
server, v počítačové učebně je 8 nových počítačů doufám, ţe to bude pro nás všechny velmi přínosné.
A hurá do školního „reálu“ - 16. září pro nás připravila program agentura Pohodáři - tentokrát jsme cestovali do Guatemaly.
Průběţně probíhají ve třídách 1. a 2. stupně přednášky
Městské policie a Policie ČR v rámci projektu „Bezpečně a zdravě, prevence rizikového chování“.
Ing. Eva Macků, ZŠ Dačice, Komenského

Zprávy z Gymnázia Dačice
Seznamovací pobyt primy ve Vnorovicích
Kaţdý rok chodí ţáci primy na seznamovací výlet
do Vnorovic. I naši třídu tento výlet čekal. Vyrazili jsme
v pátek 2. září o půl deváté ráno s paní učitelkou Janovskou a panem učitelem Chalupou směrem k Touţínu a dál
polní cestou do Urbanče. Vyšplhali jsme k vysílači
na Urbanečském vrchu a odtud jsme se spustili dolů
k rybníku, kde pro nás měla paní učitelka Veverková
připravenou seznamovací hru a soutěţ v rozdělávání ohně.

Do mlýna to byla od rybníka jen chvilička. Přivítali
nás tam naši hostitelé, Katka s Petrem, a my jim pod vedením pana učitele Chalupy zazpívali písničku „Dnes
jdeme do Vnorovic“, kterou jsme se naučili po cestě.
Odpoledne jsme se seznamovali při hrách - například
na upíry nebo na přechod nad propastí. Zúčastnili jsme
se také branného závodu o ceny a vpodvečer jsme na hřišti ve Vnorovicích soutěţili ve slalomu a hodu kriketovým
míčkem. Kdyţ se setmělo, sešli jsme se kolem ohně,
opekli si buřty a povídali si o sobě. Nakonec jsme vyhodnotili branný závod i soutěţ ve slalomu. Tři nejlepší
dostali diplomy a zmrzlinové poháry.
Druhý den ráno nás čekala rozcvička, snídaně a úklid.
Na rozloučenou jsme Katce do kroniky namalovali obrázky z pobytu. Po strastiplné zpáteční cestě, na které jsme
se všichni pořádně zapotili, jsme v poledne dorazili
do Dačic, kde uţ čekali rodiče, aby si nás odvezli domů.
Viktor Soukup, ţák primy Gymnázia Dačice

Seznamovací pobyt 1. ročníku
Jako kaţdý rok i letos se studenti prvního ročníku
Gymnázia Dačice zúčastnili seznamovacího pobytu. Od 8.
do 10. září proţili studenti zajímavé 3 dny v Dolním Radíkově. Další informace najdete na www.gymn-dacice.cz.
Mgr. Milan Točík

Studenti čtou a píší noviny
Studenti kvinty se pod vedením pí učitelky Janovské
zapojili do projektu MF Dnes „Studenti čtou a píší noviny“. Od 3. října do 11. listopadu budou dostávat kaţdý
den čerstvý výtisk novin. V rámci projektu budou studenti
připravovat články, které se mohou objevit na stránkách
MF Dnes.
Mgr. Petra Janovská

Běh městem Gross-Siegharts
Dne 10. 9. 2011 se zúčastnilo 5 studentů Gymnázia
Dačice jiţ 17. ročníku Běhu městem v rakouském městě
Gross-Siegharts. Sportovní výprava, i kdyţ málo početná,
získala celkem 4 poháry.
V kategorii starších ţákyň vyhrála Eliška Havránková,
ţákyně tercie, v kategorii Jugend (mládeţ) vyhrála Kristýna Černochová z třetího ročníku, chlapci v kategorii
Jugend skončili takto: druhé místo Vít Králík z prvního
ročníku, třetí místo Pavel Janák ze 4. ročníku a 4. místo
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Jiří Chromý z druhého ročníku. Dva studenti se rozhodli,
ţe absolvují ještě jeden závod - hlavní běh na 6 km v kategorii Junioři. Zde se umístili takto: Jiří Chromý 4. místo
a Pavel Janák 5. místo.
Všichni ţáci velice úspěšně reprezentovali naši školu
v zahraničí, za coţ jim patří poděkování.
Mgr. Karel Chalupa

Uplatnění maturantů v pomaturitním vzdělávání
Stejně jako v uplynulých letech také letos jsme
ve škole očekávali zprávy o uplatnění našich absolventů
v pomaturitním studiu. V době uzávěrky zářijového vydání bulletinu byly tyto informace téměř kompletní.
Třídu oktávu osmiletého gymnázia opustilo v letošním roce 20 maturantů a maturantek. Od 17 z nich jsme
obdrţeli zprávu o úspěšném přijetí ke studiu na vysoké
škole, jeden byl přijat na vyšší odbornou školu a od dvou
studentů jsme zatím informaci nedostali.
Ve čtvrtém ročníku čtyřletého gymnázia maturovalo
v letošním roce 31 ţáků a ţákyň, 21 z nich nám oznámilo
přijetí k vysokoškolskému studiu, dva ke studiu na vyšších odborných školách a od zbývajících osmi jsme informaci doposud nedostali.
Podrobné informace včetně statistických údajů popisujících spektrum škol, studijních oborů a měst, kam mají
letošní absolventi našeho gymnázia namířeno, najdete
po kompletaci získaných informací na webových stránkách školy.
Přejeme všem našim letošním absolventům úspěšné
zahájení a zdárný průběh studia na vysokých či vyšších
školách.
PaedDr. Aleš Morávek

SOU zemědělské a sluţeb Dačice
Nový školní rok plný úkolů a nových výzev
1. září začal nový školní rok 2011/2012 také pro 350
ţáků Středního odborného učiliště zemědělského a sluţeb
Dačice. Slavnostní zahájení pro ţáky prvních ročníků
a jejich rodiče se jiţ tradičně konalo v sále Městského
kulturního střediska v Dačicích. Zúčastnil se ho také starosta Dačic pan Ing. Vlastimil Štěpán, který nové ţáky
přivítal jménem vedení města a vyzval je k vytrvalosti
a píli v nové etapě vzdělávání. Dalším hostem slavnostního zahájení byl místostarosta Dačic pan Ing. Jan Bartošek,
který je zároveň členem naší školské rady. Přestoţe stále
klesá počet ţáků vycházejících ze základních škol, do naší
školy nastupuje 140 ţáků do prvních ročníků. Celkový
počet ţáků se tedy zvyšuje na 350. Potěšující je i skutečnost, ţe jsme znovu otevřeli také obory podporované
v rámci stipendijního programu Jihočeského kraje.
Na naší škole se jedná o obory zedník a zemědělecfarmář. Novinkou je nástavbové studium Gastronomie,
kde začíná svoji cestu k maturitě 26 ţáků. Také všechny
ostatní obory nabízené ve vzdělávacích programech našeho učiliště - automechanik, opravář zemědělských strojů,
opravářské práce, kuchař, kuchař-číšník i pečivářcukrovinkář se podařilo naplnit nad očekávanou úroveň.
Je to pro všechny pracovníky Středního odborného učiliš-
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tě zemědělského a sluţeb v Dačicích další výzva k pokračování v poctivé práci při přípravě mladých, kvalifikovaných odborníků - řemeslníků. Při této přípravě budeme
dále rozvíjet spolupráci s celou řadou našich partnerů při
vzdělávání, ať uţ se jedná o specializované firmy, větší
i drobné podniky, podnikatele, hospodářskou komoru
a další instituce tak, aby odborná příprava našich ţáků
byla aktuální a odpovídala realitě skutečných provozů
v jednotlivých oborech činností. Tímto zároveň děkujeme
všem partnerům za dosavadní spolupráci a podporu i Vám
všem, kteří jakýmkoli způsobem pomáháte našemu učilišti
a odbornému školství.
Těšíme se na setkání s Vámi na tradičním podzimním dni otevřených dveří, který se uskuteční v pátek
21. října 2011 od 8:00 do 16:00 h.
Za vedení SOUzas Dačice Mgr. Jiří Doleţal

Masarykova univerzita

Univerzitní centrum Telč
Univerzita třetího věku
nabízí jednosemestrální studium

Ţivot jako zadání
Přednáškový cyklus, který nabízí nahlédnutí do kapitol
základního ţivotního umění a několik povzbudivých
pohledů na člověka. Dvouhodinové přednášky z oblasti filozofie, teologie a etiky jedenkrát týdně (90 minut)

od října do prosince 2011
Podmínky přijetí: věk nad 50 roků,
úplné středoškolské vzdělání s maturitou,
podání přihlášky a úhrada kurzovného 300 Kč
Termín podání přihlášek:
od 3. října do 14. října 2011
Kontakt:
Univerzitní centrum Telč
náměstí Zachariáše z Hradce 2, 588 56 Telč
Tel.: 549 491 141
E-mail: stanclova@rect.muni.cz

Český zahrádkářský svaz
II. ZO v Dačicích
 Oznamuje zahájení moštování. Moštovat se
bude kaţdé úterý od 15:00 do 17:00 h.
 Přijímá závazné objednávky na pálení v pěstitelské pálenici v ulici Svobodova 3. Kontaktní
osoba: K. Matula, 603 342 624.
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Informace z knihovny
Městská knihovna v Dačicích srdečně zve
na akce do knihovny v rámci
Týdne knihoven 3. - 9. října 2011
Pondělí 3. října
Karel Jaromír Erben (1811 - 1870)
- 200. výročí narození
Výstava o ţivotě a díle významného českého historika, právníka, archiváře, spisovatele, básníka a překladatele, sběratele českých lidových písní a pohádek, představitele literárního romantismu. Velké říjnové společné čtení
ve spolupráci se Základní školou v Neulingerově ulici
a s Gymnáziem v Dačicích.
Úterý 4. října
17 hodin - EBOOK - Kniha nekniha
Beseda s Petrem Wolfem, velkým příznivcem a znalcem elektronických knih - jejich představení, výhody,
principy, současná situace, co lze číst, můţete si vyzkoušet v praxi čtení v elektronické knize a zeptat se na vše,
co Vás zajímá.
Čtvrtek 6. října
17 hodin - TOMÁŠ KUBEŠ - SRDCE AFRIKY
- cestovatel a fotograf, beseda o expedici, promítání
Expedice do tajemného Srdce Střední Afriky, hledání
posledních Pygmejů, kteří ještě ţijí podle tradic předků.
Prvosjezd řeky Sanghy na raftu, panenské pralesy, tajemní
obyvatelé i oblasti, které jsou dosud bílými místy na mapách. Navštívíme Kamerun, Středoafrickou republiku
i Kongo. Vstupné dobrovolné.
Pátek 7. října
16 hodin - MARTA VESELÁ JIROUSOVÁ ČTE
POHÁDKY SVÉHO TÁTY (I. M. Jirouse - Magora)
Srdečně zveme rodiče s předškolními dětmi do knihovny. Zahájení projektu Celé Česko čte dětem, o čem ţe
to vlastně je? Předání ţákovských kníţek... Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli moudří, dobří a šťastní lidé.
Jak toho dosáhnout? Čtěme dětem!
Sobota 8. října
15 hodin - LITERÁRNÍ VYCHÁZKA DAČICEMI
Dačice mají bohatou historii a neztrácí se v ní ani literatura. Přijďte se projít Dačicemi, poznat jejich literáty
a projít si místa, s nimiţ jsou spjaty jejich ţivotní osudy.
Seznámíme se s jejich dílem. Doba procházky cca 1,5
hodiny. Sraz před knihovnou.
Týden knihoven je jiţ 15. ročník celostátní akce Svazu
knihovníků a informačních pracovníků, k níţ se připojuje
i naše městská knihovna. Letošní motto zní: 15. kraj
České republiky - kraj knihoven. Myslíme na všechny
a nabízíme Vám různorodý program a atraktivní vyuţití
volného času. Podporujeme knihy a čtenářství. Městská
knihovna Dačice, Pantočkova 89, 380 01 Dačice, kontakt
a další informace: www.mkdac.cz.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK Dačice
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Kočárky odjely z Dačic do Třeště
Pokud jste si během čtyř měsíců nestihli prohlédnout
historické kočárky u nás v dačickém muzeu, můţete za
nimi zajet ještě do nedaleké Třeště, kam se 6. září přestěhovaly. V tamním muzeu v Schumpeterově domě budou
k vidění ještě do 27. listopadu.
Výstava kočárků, košatinek a péráků z let 1880 - 1980
ze sbírky Miloslavy Šormové oprávněně poutala pozornost návštěvníků a byla vedle nové expozice věnované
výrobě první kostky cukru na světě magnetem dačického
muzea v letošní hlavní turistické sezóně.
I poněkud nevlídné počasí letošního léta zavedlo
k nám do muzea více návštěvníků neţ obvykle, takţe
na konci srpna mělo muzeum o 1 300 návštěvníků více
neţ ke stejnému období loňského roku (celkem 8 452).
Samotnou výstavu kočárků a samozřejmě i další expozice
muzea si od května do konce srpna prohlédlo 6 111 osob.
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG Dačice
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jsme zakončili návštěvou dalšího z kostelů postavených
M. Kirchmayerem - kostela sv. Kateřiny ve Slavíkovicích,
kde nám umoţnil prohlídku pan Karásek. Vrátili jsme
se do Dačic později, neţ jsme předpokládali, ale snad bylo
35 účastníků spokojeno. Vyšlo krásné počasí a poznali
jsme zase další zajímavé památky i krajinu.
Za přípravu výletu patří poděkování PhDr. Janě Bisové, předsedkyni spolku, a panu Jaroslavu Kalábovi ze
Slavíkovic, který nám zprostředkoval zpřístupnění kostelů
v Kdousově i ve Slavíkovicích.
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG Dačice

FOFR PŮJČKA Tel.: 774 888 889
Registr neřešíme. Volejte!
Po - Ne od 8:00 do 20:00 h

Sportovní okénko TJ Centropen Dačice
Gymnázium Dačice
Projekt PRIMA ON-LINE
Gymnázium Dačice zve ţáky 5. tříd a jejich rodiče na
představení projektu PRIMA ON-LINE, které proběhne
ve čtvrtek 13. října od 15:30 h v budově gymnázia.

Prázdninový výlet se vydařil
Poslední srpnovou
neděli se vydal Spolek
přátel dačického muzea
na výlet do nedaleké
Police, Kdousova, Dobré Vody a do Slavíkovic.
Do Police jsme se jeli
podívat speciálně na
zámek, který bývá otevřený pouze o prázdninách. Není zdaleka opravený, pouze některé části, schází i celkové vnitřní vybavení, ale i tak
bylo zajímavé poznat
památku, která se postupně probouzí a kterou se snaţí
majitel, obec Police, oţivovat. Mimochodem obec Police
vlastní zámek od roku 1996 a má pouze 370 obyvatel.
Zámkem nás kromě šikovné slečny průvodkyně provázel
i pan starosta Karel Janoušek a podívali jsme se skutečně
všude, vyuţili jsme i vyhlídky ze zámecké věţe a prošli
přilehlý park.
Poté jsme se vydali do Kdousova, kde nás překvapil
úţasný areál opraveného chrámu a fary. Vzorně se nám
věnoval pan farář Puchnar. Kromě kostela jsme prošli
i faru, kam se málokdo z nás běţně dostane. Pokračovali
jsme v putování po stopách stavitele Matyáše Kirchmayera do Dobré Vody, kde jsme viděli opravenou kapli i menší kapličku nad léčivým pramenem. Náš nedělní výlet

Oddíl fotbalu (fotbalové hřiště)
Datum
8. 10.
9. 10.
9. 10.
22. 10.
23. 10.
23. 10.
29. 10.

Čas
10:00 h
9:30 h
15:00 h
10:00 h
9:30 h
15:00 h
10:00 h

Kateg.
dorost
ţáci
muţi
dorost
ţáci
muţi
dorost

Druţstva
Dačice - Mladá Voţice
Dačice - Chýnov
Dačice - Nová Bystřice
Dačice - Sezimovo Ústí
Dačice - Chotoviny
Dačice - Dobrá Voda
Dačice - Olešník

Oddíl volejbalu - krajský přebor ţeny
(volejbalový kurt u Sokolovny)
Nábor mladých volejbalistů - ţáci a ţákyně od 12 let středa 5. 10. 2011 a tréninky kaţdou středu od 16:00 h
v tělocvičně ZŠ B. Němcové

Oddíl kuţelek - (kuţelna v Dačicích)
Datum
15. 10.
29. 10.
1. 10.
8. 10.
22. 10.
15. 10.
29. 10.
9. 10.
23. 10.

Čas
14:00 h
14:00 h
10:00 h
10:00 h
10:00 h
10:00 h
10:00 h
10:00 h
10:00 h

Kateg.
I. liga muţi
I. liga muţi
II. liga ţeny
II. liga ţeny
II. liga ţeny
III. liga muţi
III. liga muţi
I. liga dorost
I. liga dorost

Druţstva
Dačice - Náchod
Dačice - Slavoj Praha
Dačice - Sokol Kolín
Dačice - Č. Velenice
Dačice - Ústní n/L
Dačice - Ivančice
Dačice - Jihlava
Dačice - Tábor
Dačice - Jihlava B

Oddíl sport pro všechny
Oddíl Sport pro všechny zve muţe i ţeny ke kondičnímu
cvičení kaţdé pondělí od 20:00 h do Sokolovny a kaţdé
úterý a čtvrtek od 19:30 h bude probíhat cvičení zdravotní
tělesné výchovy téţ v Sokolovně.
Výbor TJ Centropen Dačice
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5. 10. v 17:00 h
7. 10. a 8. 10. v 19:30 h
12. 10. v 17:00 h
AUTA 2, film USA, česky
BARBAR CONAN, film USA, titulky
MUŢI V NADĚJI, film ČR, česky
Vstupné 70 Kč, mládeţi přístupné
Vstupné 75 Kč, mládeţi do 12 let nevhodné Vstupné 70 Kč, mládeţi do 12 let nevhodné
14. 10. a 15. 10. v 19:30 h
21. 10. a 22. 10. v 19:30 h
ZROZENÍ PLANETY OPIC, film USA, titulky
BLÁZNIVÁ, ZTRACENÁ LÁSKA, film USA, titulky
Vstupné 70 Kč, mládeţi do 12 let nevhodné
Vstupné 70 Kč, mládeţi do 12 let nevhodné
22. 10. a 23. 10. v 17:00 h
26. 10. v 17:00 h
SUPER 8, film USA, česky
KOVBOJOVÉ A VETŘELCI, film USA, česky
Vstupné 65 Kč, mládeţi přístupné
Vstupné 70 Kč, mládeţi přístupné
Do 12. října 2011
Zdeněk Šplíchal a hosté Antonín Kanta, Miroslav Štěpánek
Obrazy, kresby, kombinované techniky, plastiky
Denně kromě pondělí 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 h
Sobota 1. října ve 21:00 h
SECRET - taneční zábava
Vstupné 70 Kč

Do 30. října 2011
Nová škola padesátiletá
K 50. výročí otevření ZŠ v ul. B. Němcové
Výstavní chodba muzea

Čtvrtek 13. října v 19:30 h, hl. sál MěKS
ANI KRAMPOL NENÍ DOKONALÝ
Zábavný pořad s Jiřím Krampolem
Vstupné v předprodeji 140 Kč, na místě 170 Kč

Pondělí 24. října v 19:30 h, hl. sál MěKS
ELEKTRICKÁ PUMA - divadelní muzikál
V podání herců SemTamFor Slavičín
Vstupné v předprodeji 60 Kč, na místě 80 Kč

Pátek 21. října v 18:00 h, hl. sál MěKS
Podzimní koncert sborů ZUŠ Dačice
Vstupné 60 Kč dospělí, 30 Kč děti
Moţnost předprodeje na místa

Sobota 29. října ve 21:00 h, hl. sál MěKS
ARIVA - taneční zábava
Vstupné 70 Kč

Jitka Danyiová - ČIŠTĚNÍ
DOMÁCNOSTÍ
koberců, sedaček, ...

INTERIÉRŮ A EXTERIÉRŮ
osobních aut

Nivy 164/IV, Dačice, mobil: 602 424 563

